vooruitkomen

Even niet thuis wonen

JEUGDIGEN
Soms gaat het met jou niet goed, je maakt je zorgen. Of je hebt vaak ruzie. Of je papa en mama kunnen even niet
voor je zorgen. Jullie hebben soms al hulp gehad maar die heeft niet goed geholpen. Het lukt dan even niet meer
om thuis te blijven wonen. Bij Rubicon jeugdzorg helpen we jou. Ook helpen we je papa, mama, broers of zussen.
Want we willen graag dat je weer terug naar huis kunt.
Zo veel mogelijk hetzelfde als thuis
Je woont een tijdje in een ander huis. We noemen dat een behandelgroep. Daar woon je niet alleen. Je woont daar
samen met andere kinderen en mensen van Rubicon. In dit huis doe je zo veel mogelijk hetzelfde als bij jou thuis.
Je gaat naar school. Je kunt sporten of afspreken met andere kinderen om te spelen. Soms zijn er regels die anders
zijn dan thuis. Je ziet je familie zo vaak als dat kan.
Stap voor stap
Zolang als het nodig is, blijf je bij ons op de behandelgroep. Eerst kun je een beetje wennen. Dan gaan we je helpen
om je beter te voelen. We praten over de dingen die goed en niet goed gaan. We helpen je om niet zo snel boos
te worden als iets niet lukt. Of hoe je gezellig kunt spelen met je vriendjes. Of om beter voor jezelf te zorgen. Stap
voor stap helpen we je op de goede weg.

Beter met elkaar omgaan
In het huis zijn altijd mensen die jou helpen. Zij willen graag dat het goed met je gaat. Daarom kun je altijd bij
hen terecht. Ook gaan we naar jou thuis. We praten met je familie. We leren jullie om beter naar elkaar te luisteren. En ook om fijn met elkaar om te gaan.
Terug naar huis
Als je bij ons komt wonen, maken papa, mama en jij samen met ons een plan. In dat plan staan dingen die jullie anders willen doen. Of dingen die jullie beter willen doen. Als het na een tijdje beter met jou en je papa en
mama gaat, ga je terug naar huis. Maar soms kun je niet terug naar huis. Bijvoorbeeld omdat je papa en mama
nog niet voor je kunnen zorgen. Dan zoeken we samen met jou en je familie naar een andere plek om te wonen. Een plek waar jij je goed voelt.

Contact
Wil je wat vragen? Of is iets niet duidelijk? Dan kun je de groepsleiding vragen om je te helpen. Je mag ook naar
Rubicon bellen of mailen:
Rubicon centraal bureau
Bergerweg 23
6085 AS Horn
Postbus 4702
6085 ZG Horn
T: (0475) 588 432
E: entree@rubicon-jeugdzorg.nl
I: www.rubicon-jeugdzorg.nl

